Viac ako 100 rómskych žien z Košického a Prešovského kraja využilo v roku 2020 sociálne poradenstvo
Spišské Vlachy, 4. 1. 2021 - Občianske združenie Deti slnka od januára 2020 realizuje projekt poradenstva a
osvety v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie, ktorý je zameraný na ženy z marginalizovaných rómskych
komunít v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča. Celková dĺžka trvania projektu je 36 mesiacov
a plánovaný počet účastníčok ohrozených diskrimináciou je 288.
„Naším zámerom v rámci projektu je nielen zvýšiť informovanosť o problematike diskriminácie, ale priamo
formou poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva pomôcť cieľovej marginalizovanej komunite
pri riešení problémov vyplývajúcich práve z rôznych foriem diskriminácie,“ vysvetľuje Katarína Kotradyová,
predsedníčka združenia a jedna z poradkýň v rámci projektu. „Našou cieľovou skupinou sú rómske ženy.
Prínos projektu vidíme v tom, že realizovaním špecializovaného sociálneho poradenstva a poskytovaním
právnych služieb zastavíme proces ich sociálneho vylúčenia, podporíme rómske ženy pri hľadaní vlastnej
identity, podporíme ich sebavedomie a zvýšime šance na zamestnanie sa. Zároveň naučíme rómske ženy
identifikovať problémy spojené s ich diskrimináciou a naučíme ich ako sa diskriminácii postaviť a brániť sa.“
Poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva v prípade osôb ohrozených diskrimináciou je zo
strany združenia realizované prostredníctvom práce v teréne ako aj formou krízovej intervencie, využívaním
telekomunikačných technológií a sprevádzaním klientiek pri riešení ich závažných problémov. Predmetné
poradenstvo je vo všeobecnosti možné charakterizovať ako zvláštnu formu komunikácie, ktorá má určité
znaky, formy, metódy a techniky. Hlavným cieľom je aktivizácia rómskych žien pri hľadaní zamestnania a pri
riešení diskriminácie na trhu práce. Po skončení realizácie projektu zapojené rómske ženy získajú
požadované vedomosti a zručnosti na riešenie diskriminácie.
Združenie Deti slnka* v rámci realizovaného projektu úročí svoje takmer 15-ročné skúsenosti s prácou
s marginalizovanými skupinami. Konkrétne sa jedná o oblasti ako napr. riešenie problémov rómskych
komunít, spolužitie rómskej minority a majority, zvýšenie zamestnanosti, začlenenie slabých a sociálne
vylúčených skupín do spoločnosti, sprístupnenie ekonomických možností sociálnych služieb, sociálna
prevencia a poradenstvo.
Prijímateľ v roku 2020 zaznamenal viaceré konkrétne úspechy. „Celkovo sme poskytli sociálne poradenstvo
109 rómskym ženám z Košického a Prešovského kraja**. V rámci prvej pandemickej vlny sme upozornili na
nedostatočné zásobovanie potravín v uzavretých rómskych komunitách, ktoré boli izolované kvôli
koronavírusu. Okrem toho sme navrhli prijať v troch izolovaných rómskych komunitách ďalších asistentov
zdravia,“ uviedla K. Kotradyová, a pokračuje. „Podarilo sa nám tak zamestnať tri účastníčky projektu.
Taktiež sme upozornili na nespravodlivé rozdeľovanie potravín v izolovaných rómskych komunitách,
kontaktovali sme zodpovedné osoby a žiadali rozdeľovanie potravín na základe podpisu.“
_______________________
* Občianske združenie Deti slnka ako prijímateľ realizuje projekt „Eliminácia a prevencia diskriminácie u
rómskeho obyvateľstva prostredníctvom špecializovaných poradenských služieb“ (kód projektu v ITMS2014+:
312041W798) vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Riadiacim orgánom Operačného programu Ľudské zdroje je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky (www.employment.gov.sk). Sprostredkovateľským orgánom Operačného programu Ľudské
zdroje je Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR (www.ia.gov.sk). Informácie o
Operačnom programe Ľudské zdroje sú dostupné na www.ludskezdroje.gov.sk. Ďalšie informácie o projektu sú
dostupné na webovom sídle prijímateľa www.ozdetislnka.sk.
** Rozdelenie klientiek podľa vekových skupín: do 19 rokov = 9, 20 - 29 rokov = 24, 30 - 39 rokov = 25, 40 - 49
rokov = 17, 50 - 59 rokov = 20, 60 a viac rokov = 14.
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